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PREFÁCIO 

NESET – Capacitação dos Jovens NEET para o Emprego Sustentável no Sector do Turismo, é um 

projeto de 3 anos, financiado pelo Fundo de Subvenções do EEE e da Noruega para o Emprego 

dos Jovens, que visa apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens no mercado de trabalho no sector do turismo nos países beneficiários do 

Projeto referidos abaixo1, através da criação de condições para o emprego e o empreendedorismo 

nas várias formas de turismo, incluindo o turismo alternativo.  

O presente Relatório Síntese apresenta e discute as conclusões do Inquérito realizado sobre as 

lacunas em matéria de competências relacionadas com o turismo (do ponto de vista da 

empregabilidade e do espírito empreendedor), junto dos jovens com idades compreendidas entre 

os 25 e os 29 anos nos países beneficiários do projeto NESET. A parceria NESET acredita que a 

compreensão destas necessidades é crucial para a eficácia dos esforços, destinados a melhorar a 

situação dos jovens no mercado de trabalho da indústria do turismo e a apoiar a sua inclusão 

social.  

A investigação baseia-se num questionário de inquérito estruturado, destinado a cartografar a 

necessidade de desenvolver competências relacionadas com o turismo e ministrar formação ao 

grupo-alvo do projeto. Os resultados apresentados no presente Relatório de Síntese servirão de 

base à conceção de um currículo inovador, metodologia de formação e conteúdo de formação 

(WP4 - "Innovative training material & training workshops") para apoiar a integração sustentável 

dos NEET no mercado de trabalho na indústria do turismo. 

O Relatório de Síntese segue a estrutura genérica, proposta pelo líder do WP3 - Tora Consult (PP 

No.9), a fim de permitir a comparabilidade da informação e dos resultados comunicados entre os 

países parceiros da NESET, e inclui os capítulos seguintes: 

− Capítulo 1: Características pessoais dos jovens envolvidos no inquérito NESET sobre as 

lacunas de competências relacionadas com o turismo nos Países Beneficiários do projeto 

NESET;  

 
1 Os países beneficiários, abrangidos pelas atividades do projeto NESET, incluem a Bulgária, a Croácia, Chipre, a 
Grécia, a Itália, Portugal e a Roménia, ao passo que a Islândia está envolvida na execução do projeto enquanto 
país especializado. 
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− Capítulo 2: Competências e perceções relacionadas com o turismo entre os jovens da 

parceria NESET - principais conclusões do inquérito 

− Capítulo 3: Atualização das aptidões e competências dos jovens no turismo – manifestação 

de interesse e preferência de modalidades de formação nos países beneficiários do 

projeto NESET.  

A equipa da Tora Consult gostaria de agradecer a colaboração de todos os Parceiros 

Beneficiários na sua contribuição para este relatório. 

 

A Parceria NESET  

Janeiro 2020  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

No total, 737 (setecentos e trinta e sete) jovens adultos na faixa etária dos 25 aos 29 anos 

participaram no inquérito sobre as lacunas NESET nos países beneficiários (PB). Em termos 

das características pessoais dos jovens envolvidos no inquérito NESET sobre lacunas de 

competências relacionadas com o turismo nos PB NESET, a amostra do inquérito aos jovens 

adultos foi distribuída de forma bastante equilibrada entre os PB NESET, como se segue: 

Bulgária - 101, Croácia - 103, Chipre - 104, Grécia - 100, Itália - 104, Portugal - 122, Roménia - 

103. A distribuição dos participantes no inquérito em termos de género foi ligeiramente 

favorável às mulheres, uma vez que 60,2% eram mulheres, em comparação com 39,8% 

homens. A faixa etária com maior percentagem de inquiridos foi a dos 25 anos de idade, com 

32,2%. 

O nível médio de educação dos participantes no inquérito foi relativamente elevado, 

dominado pelo nível universitário, com 34,5% dos inquiridos, seguido pelo ensino secundário 

superior (21,3%) e pelo ensino e formação profissionais (17,5%). A maioria dos inquiridos 

(61,5%) indicou não frequentar qualquer tipo de curso de educação ou formação no momento 

da realização do inquérito. O maior grupo em termos de estatuto laboral era o dos 

desempregados de longa duração (32,2%). Uma percentagem não negligenciável de 

participantes no inquérito (10,2%) estava muito pouco incentivada (não procuravam 

emprego, porque não acreditavam poder encontrá-lo). 55% dos jovens adultos inquiridos não 

possuíam qualquer experiência profissional à data do inquérito. 

No que diz respeito às perceções e competências dos jovens dos PB NESET em matéria de turismo, 

a análise das respostas dos jovens mostrou que fatores como "cooperação com os colegas 

trabalhadores", "condições salariais e de trabalho", "comunicação com os clientes" e 

"oportunidades de desenvolvimento de carreira" eram considerados como os mais cruciais para 

a situação dos jovens no mercado de trabalho da indústria do turismo. Os participantes no 

inquérito indicaram que as profissões turísticas mais atrativas na sua opinião eram "organizador 

de conferências e eventos", "instrutor/guia de lazer e desporto (incluindo guia turístico)", 

"operador de diversão, recreação e desporto", "agente de viagens" e "barman". Em contrapartida, 
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os inquiridos consideraram que "empregada de hotel", "empregado de mesa", "rececionista de 

hotel" e "cozinheiro" eram um pouco menos atraentes. 

As lacunas de competências sociais e de comunicação pré-definidas pela parceira NESET, tal como 

identificadas pelos inquiridos no inquérito, eram globalmente bastante reduzidas e mais 

pronunciadas no que diz respeito às competências "saber escolher o meio de comunicação 

adequado”, "clareza e concisão", "feedback", "confiança" e "escuta ativa". As lacunas de 

competências em matéria de desempenho profissional foram mais uma vez bastante reduzidas 

em geral, embora um pouco mais amplas do que as competências sociais e de comunicação, e 

foram mais pronunciadas no que se refere à "gestão do stress e do tempo", à "resolução de 

problemas", às "competências técnicas/TI", ao "serviço ao cliente" e à "compreensão 

intercultural". Por último, as lacunas em matéria de competências relacionadas com o espírito 

empreendedor eram globalmente bastante elevadas, especialmente em comparação com as 

competências sociais e de comunicação e as competências de desempenho profissional, sendo 

mais pronunciadas no que se refere ao "marketing", "gestão financeira", "não ter medo de falhar" 

e "criatividade". 

Quanto ao interesse manifestado e aos tipos preferenciais de modalidades de formação nos PB 

NESET, a maioria (64%) dos jovens adultos inquiridos indicou que estava interessada no curso de 

formação em Turismo para jovens, que seria desenvolvido no âmbito do projeto NESET. A maioria 

dos participantes no inquérito (mais de 70%) concordou que todas as categorias dos futuros 

recursos educativos NESET seriam benéficas para eles, sendo considerados benéficos ou muito 

benéficos por quase 80% dos inquiridos. Dos modos de formação pré-definidos, a "partilha de 

experiências", as "sessões de formação presencial" e a "aprendizagem mista" foram as opções 

preferidas pelos inquiridos para participarem num curso de formação de jovens em situação de 

desemprego no sector do turismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Inquérito às Lacunas de Competências NESET foi realizado entre 737 (setecentos e trinta e 

sete) representantes do grupo-alvo do projeto - jovens adultos do grupo etário 25-29 (Bulgária 

- 101, Croácia - 103, Chipre - 104, Grécia - 100, Itália - 104, Portugal - 122, Roménia - 103), que 

na altura do inquérito não estavam envolvidos em educação/formação e estavam 

desempregados, desmotivados ou inativos por outras razões. Os inquiridos foram contactados 

principalmente por correio eletrónico através das redes existentes dos parceiros do projeto 

dos Países Beneficiários (PB). Para assegurar a participação do número necessário de 

inquiridos no inquérito, o questionário do inquérito foi traduzido nas respetivas línguas dos 

parceiros. A fim de facilitar o processo de resposta, foram estabelecidos contactos com 

organizações de juventude e outros intervenientes relevantes, que prestaram assistência no 

contacto com os inquiridos do inquérito. 

A Estrutura do Relatório de Síntese sobre  os jovens do sector do turismo - análise da falta de 

competências, inclui três capítulos, que refletem as diferentes secções do questionário, 

nomeadamente Capítulo 1 "Características pessoais dos jovens envolvidos no inquérito NESET 

sobre lacunas de competências relacionadas com o turismo nos PB NESET", Capítulo 2 

"Aptidões e perceções relacionadas com o turismo entre os jovens nos PB NESET - principais 

resultados do inquérito" e Capítulo 3 "Atualização das aptidões e competências dos jovens no 

turismo – manifestação de interesse e preferência sobre modos de formação nos PB NESET". 

Cada capítulo está estruturado de forma a refletir as respetivas questões do questionário e 

apresenta / discute / interpreta os principais resultados do mesmo. Cada capítulo começa com 

um breve resumo de meia página dos principais resultados (numa caixa), formulado como 

pontos de referência. A apresentação dos resultados em todos os capítulos é apoiada por 

quadros / diagramas / gráficos com referências às fontes (dados do inquérito), que se 

encontram nos anexos A e B do Relatório de Síntese. 
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1. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DOS JOVENS ENVOLVIDOS NO 

INQUÉRITO NESET SOBRE AS LACUNAS DE COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS COM O TURISMO NOS PB NESET 

 

Principais conclusões do Capítulo 1: 

➢ No total, 737 (setecentos e trinta e sete) jovens adultos na faixa etária dos 25 aos 29 

anos participaram no inquérito sobre as lacunas NESET nos países beneficiários (PB).  

➢ A amostra do inquérito aos jovens adultos foi distribuída de forma bastante 

equilibrada entre os PB NESET, como se segue: Bulgária - 101, Croácia - 103, Chipre 

- 104, Grécia - 100, Itália - 104, Portugal - 122, Roménia - 103. 

➢ A distribuição dos participantes no inquérito em termos de género foi ligeiramente 

favorável às mulheres, uma vez que 60,2% eram mulheres, em comparação com 

39,8% homens. 

➢ A faixa etária com a maior percentagem de inquiridos foi a dos 25 anos com 32,2%. 

➢ O nível médio de educação dos participantes no inquérito foi relativamente elevado, 

dominado pelo nível universitário, com 34,5% dos inquiridos, seguido pelo ensino 

secundário superior (21,3%) e pelo ensino e formação profissionais (17,5%).  

➢ A maioria dos inquiridos (61,5%) indicou que não frequentava qualquer tipo de curso 

de educação ou formação no momento da realização do inquérito.  

➢ O maior grupo em termos de estatuto laboral era o dos desempregados de longa 

duração (32,2%). 

➢ Uma parte não negligenciável dos participantes no inquérito (10,2%) estava 

desmotivada (não procuravam um emprego, porque não acreditavam poder 

encontrá-lo).  

➢ 55% dos jovens adultos inquiridos não possuíam qualquer experiência profissional à 

data do inquérito.  
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1.1. Género e idade 

 

No total, 737 jovens adultos entre os 25-29 anos de idade participaram no inquérito NESET 

sobre as lacunas de competência nos países beneficiários (BC). A amostra do inquérito aos 

jovens adultos foi distribuída de uma forma bastante equilibrada entre os PB NESET, como se 

segue: Bulgária - 101, Croácia - 103, Chipre - 104, Grécia - 100, Itália - 104, Portugal - 122, 

Roménia - 103 (ver Figura 1.1 abaixo). 

 

Figura 1.1. País de Origem 

 

Fonte: Anexo A, FIgura 1.1 

 

A distribuição dos participantes no inquérito em termos de género foi ligeiramente favorável 

às mulheres, uma vez que 60,2% eram mulheres, em comparação com 39,8% homens. A faixa 

etária com maior proporção foi a dos 25 anos com 32,2%, seguida dos jovens de 29 e 28 anos 

com quotas de 23,3% e 16,8%, respetivamente (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Jovens adultos participantes no inquérito nos PB NESET, por sexo e idade  

 

Fonte: Anexo A, Figuras  1.2 & 1.3 

 

 

1.2. Educação 

 

O nível médio de educação dos participantes no inquérito foi relativamente elevado, 

dominado pelo nível universitário, com 34,5% dos inquiridos, seguido pelo ensino secundário 

superior (21,3%) e pelo ensino e formação profissionais (17,5%). O ensino primário e o ensino 

secundário inferior em conjunto representavam outros 17,7% dos inquiridos. Além disso, a 

maioria dos inquiridos (61,5%) indicou que não frequentava qualquer tipo de curso de 

educação ou formação no momento da realização do inquérito. 
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Figura 1.3. Nível de educação e participação na educação ou formação dos jovens adultos 

participantes no inquérito nos PB NESET  

 

Fonte: Anexo A, FIguras 1.4 & 1.5 

 

 

1.3. Estatuto Laboral 

 

Quanto à sua situação laboral actual à data do inquérito, o maior grupo era o dos 

desempregados de longa duração (32,2%), seguido de perto pelos indivíduos empregados 

(28,7%). Dos restantes inquiridos, 14,5% não estavam à procura de emprego, porque tinham 

outras prioridades, enquanto outros 14,3% estavam desempregados há menos de 1 ano. Vale 

a pena mencionar que uma percentagem não negligenciável de participantes no inquérito 

(10,2%) estava desmotivada (não procuravam emprego, porque não acreditavam poder 

encontrar um). Quando lhes perguntaram se possuíam experiência profissional, 55% dos 

jovens adultos inquiridos responderam "não", enquanto nos restantes 45%, a maior parte 

tinha menos de 1 ano de experiência profissional (ver Figura 1.4 abaixo). 
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Figura 1.4. Situação laboral e existência de experiência de trabalho dos jovens adultos 

participantes no inquérito nos PB NESET  

 

 

Source: Annex A, Tables 1.6 & 1.7  
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2. COMPETÊNCIAS E PERCEPÇÕES DOS JOVENS DOS PB NESET EM 

MATÉRIA DE TURISMO - PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO  

 

Principais conclusões do Capítulo 2 

➢ A análise das respostas dos jovens mostrou que fatores como a "cooperação com os 

colegas trabalhadores", as "condições salariais e de trabalho", a "comunicação com 

os clientes" e as "oportunidades de desenvolvimento de carreira" eram 

considerados como os mais cruciais para a situação dos jovens no mercado de 

trabalho da indústria do turismo. 

➢ Os participantes no inquérito indicaram que as profissões mais atraentes nas suas 

opiniões em matéria de turismo eram "organizador de conferências e eventos", 

"instrutor/guia em atividades recreativas e desportivas (incluindo guia turístico)", 

"operador em atividades de diversão, recreativas e desportivas", "agente de 

viagens" e "barman". 

➢ Em contrapartida, os inquiridos consideraram que "empregada de hotel", 

"empregado de mesa", "rececionista de hotel" e "cozinheiro" eram um pouco 

menos atraentes.  

➢ As lacunas de competências em matéria de competências sociais e de comunicação 

NESET pré-definidas, tal como identificadas pelos inquiridos no inquérito, eram 

globalmente bastante reduzidas e mais pronunciadas no que diz respeito às 

competências "saber escolher o meio de comunicação adequado”, "clareza e 

concisão", "feedback", "confiança" e "escuta ativa”. 

➢ As lacunas de competências em matéria de desempenho profissional foram mais 

uma vez bastante reduzidas, embora um pouco mais vastas do que as competências 

sociais e de comunicação, e foram mais pronunciadas a favor da "gestão do stress e 

do tempo", da "resolução de problemas", das "competências técnicas/TI", do 

"serviço ao cliente" e da "compreensão intercultura 

➢ Por último, as lacunas em matéria de competências relacionadas com o espírito 

empreendedor eram globalmente bastante elevadas, especialmente em 
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comparação com as competências sociais e de comunicação e as competências de 

desempenho profissional, sendo mais pronunciadas no que se refere ao 

"marketing", à "gestão financeira", à "não ter medo de falhar" e à "criatividade". 

 

 

2.1. Factores para a integração sustentável dos jovens na indústria do turismo e 

atratividade das profissões turísticas  

 

Na secção seguinte do questionário, os inquiridos partilharam as suas perceções 

relativamente aos principais fatores de integração sustentável na indústria do turismo e à 

atratividade de uma série de profissões turísticas pré-definidas. A análise das respostas 

mostrou que todos os fatores indicados no questionário foram, na sua maioria, considerados 

como "importantes" ou "muito importantes" para a situação dos jovens no mercado de 

trabalho da indústria do turismo, ao passo que a "cooperação com os colegas de trabalho", 

"salários e condições de trabalho", "comunicação com os clientes" e "oportunidades de 

desenvolvimento de carreira" foram considerados como os mais cruciais neste aspecto (ver 

figura 2.1 infra). 

 

Figura 2.1. Importância dos fatores para a integração sustentável dos jovens na indústria 

do turismo nos PB NESET  
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Fonte: Anexo A, Figura 2.1 

 

Das profissões pré-definidas no turismo, os participantes no inquérito indicaram que os mais 

atraentes eram "organizador de conferências e eventos", "instrutor/guia de atividades 

recreativas e desportivas (incluindo guia turístico)", "operador em diversão, recreação e 

desporto", "agente de viagens" e "barman", enquanto "empregada de hotel", "empregado de 

mesa", "rececionista de hotel" e "cozinheiro" eram vistos pelos inquiridos como menos 

atrativos. 
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Figura 2.2. A atratividade das profissões turísticas para os jovens nos PB NESET  

 

Fonte: Anexo A, FIgura 2.2 

 

2.2. Importância e adequação das competências sociais e de comunicação dos jovens - 

implicações para a integração sustentável dos jovens adultos na indústria do turismo   

 

Solicitados a indicar a importância relativamente às competências sociais e de comunicação 

pré-definidas NESET para a sua própria integração sustentável na indústria do turismo, os 

jovens, que participaram no inquérito, assinalaram mais frequentemente "respeito", 

"confiança" e "abertura de espírito", enquanto a "comunicação não-verbal", "Saber escolher o 

meio de comunicação adequado", "empatia e inteligência emocional", "feedback" e "clareza e 

concisão" foram considerados como relativamente menos importantes. 

Os participantes no inquérito estimaram a adequação das mesmas competências sociais e de 

comunicação como sendo globalmente bastante elevadas, sendo o "respeito", a "abertura de 

espírito" e a "confiança" como características principais e a "comunicação não-verbal",  "Saber 

escolher o meio de comunicação adequado", o "feedback" e a "clareza e concisão" considerados 

um pouco menos adequados (Figura 2.3). 

Assim, as lacunas de competências em matéria de competências sociais e de comunicação 

foram, em geral, bastante reduzidas e mais pronunciadas no que respeita às competências 

"Saber escolher o meio de comunicação adequado, "clareza e concisão", "feedback", "confiança" 

e "escuta activa" (ver Anexo B). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Bartender

2. Conference and event planner

3. Cook

4. Hotel front desk officer

5. Hotel maid

6. Instructor/guide in recreation and sport (incl.…

7. Operator in amusement, recreation and sport

8. Travel agent

9. Waiter

1 = Not at all attractive 2 = Not attractive 3 = Neutral 4 = Attractive 5 = Very attractive
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Figura 2.3. Consideração da importância e adequação estimada das competências sociais e 

de comunicação dos jovens no setor do turismo nos PB NESET   

 

 

Fonte: Anexo A, FIguras 2.3, 2.4 

2.3. Importância e adequação das competências dos jovens no desempenho 

profissional - implicações para a empregabilidade dos jovens adultos no turismo   
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2. Active listening

3. Nonverbal communication

4. Clarity and concision

5. Friendliness

6. Confidence
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8. Respect

9. Feedback

10. Picking the right medium of communication

1 = Highly inadequate 2 = Inadequate 3 = Neutral 4 = Adequate 5 = Highly adequate
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Questionados sobre a importância das competências de desempenho profissional pré-

definidas no questionário do inquérito NESET para a sua própria empregabilidade no turismo, 

os jovens que participaram no inquérito indicaram com mais frequência "curiosidade por 

aprender", "resolução de problemas", "trabalho em equipa", "gestão do stress e do tempo" e 

"serviço ao cliente". Por outro lado, as "competências técnicas / informáticas", o "pensamento 

crítico", a "auto-motivação" e a "flexibilidade" foram considerados relativamente menos 

importantes. 

Os jovens que participaram no inquérito dos PB NESET estimaram a adequação das 

competências em termos de desempenho profissional sobretudo como "adequadas", e isto 

aplicava-se especialmente à "curiosidade de aprender", ao "trabalho de equipa", à "auto-

motivação" e à "flexibilidade". Por outro lado, as "competências técnicas/de TI", a "gestão do 

stress e do tempo", o "pensamento crítico" e a "compreensão intercultural" foram 

considerados um pouco menos adequados (Figura 2.4). 

As lacunas de competências relativas às competências em termos de desempenho profissional 

foram, mais uma vez, bastante reduzidas, embora um pouco mais vastas do que as 

competências sociais e de comunicação, e foram mais pronunciadas no que respeita à "gestão 

do stress e do tempo", à "resolução de problemas", às "competências técnicas/TI", ao "serviço 

ao cliente" e à "compreensão intercultural" (ver Anexo B). 
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Figura 2.4. Importância considerada e adequação estimada das competências dos jovens 

no desempenho profissional na indústria do turismo nos PB NESET   

 

 

Fonte: Anexo A, FIguras 2.5, 2.6 

 

2.4. Importância e adequação das competências dos jovens em matéria de 

empreendedorismo - implicações nas Start-ups de jovens adultos no turismo   

 

Solicitados a indicar a importância relativamente às competências empreendedoras pré-

definidas NESET para as suas próprias Start-ups no turismo, os jovens, que participaram no 

inquérito, assinalaram mais frequentemente "iniciativa", "criatividade", "adaptabilidade", 
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1. Customer service

2. Technical/IT skills

3. Teamwork

4. Flexibility

5. Stress and time management

6. Problem-solving

7. Cross-cultural understanding

8. Critical thinking

9. Self-motivation

10. Curiosity to learn
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"persuasão" e "resiliência", enquanto a "gestão financeira", "não ter medo de falhar", 

"liderança" e "marketing" foram considerados como relativamente menos importantes. 

Os participantes no inquérito estimaram a adequação das mesmas competências relacionadas 

com o espírito empreendedor como sendo globalmente bastante elevadas, sendo a 

"adaptação", a "iniciativa", a "resiliência" e a "criatividade" as mais pontuadas e a "gestão 

financeira", o "marketing", a "não ter medo de falhar" e a "liderança" vistas como nitidamente 

menos adequadas (Figura 2. 

Assim, as lacunas em matéria de competências relacionadas com o espírito empreendedor 

eram globalmente bastante elevadas, especialmente em comparação com as competências 

sociais e de comunicação e as competências de desempenho profissional, sendo mais 

pronunciadas no que diz respeito ao "marketing", à "gestão financeira", à "não ter medo de 

falhar" e à "criatividade" (ver Anexo B). 

 

Figura 2.5. Importância considerada e adequação estimada relativamente às competências 

dos jovens em matéria de empreendedorismo na indústria do turismo nos PB NESET  
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Fonte: Anexo A, Figuras 2.7, 2.8 
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1. Financial management

2. Marketing

3. Creativity
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3. ACTUALIZAÇÃO DAS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DOS JOVENS NO 

TURISMO – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PREFERÊNCIA DE 

MODOS DE FORMAÇÃO NOS PB NESET  

 

Principais conclusões do Capítulo 3: 

➢ A maioria (64%) dos jovens adultos inquiridos indicou que estava interessada no 

curso de formação em turismo para jovens, que seria desenvolvido no âmbito do 

projeto NESET 

➢ A maioria dos participantes no inquérito (acima de 70%) concordou que todas as 

categorias dos potenciais recursos educativos da NESET seriam benéficas para eles, 

sendo os módulos ‘Turismo Empreendedor’ e ‘Desempenho profissional no turismo’ 

ambos considerados benéficos ou muito benéficos por quase 80% dos inquiridos. 

➢ Dos modos de formação pré-definidos, a "partilha de experiências", as "sessões de 

formação presencial" e a "aprendizagem mista" foram as opções preferidas pelos 

participantes no inquérito para o curso de formação de jovens em situação de 

desemprego no sector do turismo 

 

 

3.1. Manifestação de Interesse dos jovens adultos relativamente ao curso de formação 

de jovens NESET em situação de desemprego no sector do turismo  

 

Quando convidados a manifestar o seu interesse em participar nas futuras iniciativas de 

formação a organizar no âmbito do projeto NESET, 64% dos jovens adultos inquiridos 

indicaram que estavam interessados no próximo curso de formação de jovens no turismo, que 

seria desenvolvido (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Manifestção de Interesse num curso de Formação de empoderamento de jovens 

no Turismo nos PB NESET 

 

Fonte: Anexo A, Figura 3.1 

 

3.2. Benefícios esperados dos futuros recursos educativos NESET 

 

A maioria dos participantes no inquérito (acima de 70%) concordou que todas as categorias 

dos recursos educativos NESET seriam benéficas para eles, sendo os módulos ‘Turismo 

Empreendedor’ e ‘Desempenho profissional no turismo’ ambos considerados benéficos ou 

muito benéficos por quase 80% dos inquiridos. (ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Benefícios compreendidos sobre as categorias de recursos 

educativos de um curso de formação de jovens no turismo nos PB NESET  

 

Fonte: Anexo A, Figura 3.2 
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3.3. Modos preferenciais de formação 

 

Dos modos de formação pré-definidos, a "partilha de experiências", as "sessões de formação 

presencial" e a "aprendizagem mista" foram as opções preferidas pelos inquiridos para 

participar num curso de formação de jovens na área do turismo (figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Modelos preferidos de formação para jovens na área do 

turismo" nos PB NESET  

 

Fonte: Anexo A, FIgura 3.3 
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OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

O Inquérito às lacunas NESET, realizado nos países beneficiários (PB), foi realizado com o 

objetivo de obter informações por parte de jovens adultos com idades compreendidas entre 

os 25 e os 29 anos (com destaque para os desempregados de longa duração, jovens pouco 

qualificados e jovens desmotivados) sobre as necessidades em termos de competências vs  

competências já adquiridas pelos jovens, bem como sobre as suas perceções relativamente 

aos desafios e oportunidades existentes no mercado de trabalho, na perspetiva do setor do 

turismo. O inquérito envolveu um total de 737 (setecentos e trinta e sete) participantes de 

todos os PB, que constituíram uma amostra representativa para os grupos-alvo investigados. 

As competências pré-definidas da NESET nos três domínios - social e comunicação, 

desempenho profissional e empreendedorismo - foram consideradas pela maioria dos jovens 

adultos como "importantes" ou "muito importantes". A adequação de todas as competências 

NESET foi indicada como relativamente elevada, especialmente para os dois primeiros grupos 

de competências acima referidos, mas ainda abaixo (em termos de indicadores /CGA/valores 

de lacunas de competências) da sua importância. Isto é indicativo das lacunas de 

competências existentes, que foram mais pronunciadas no caso das competências "escolha 

do meio certo de comunicação, "clareza e concisão", "feedback", "confiança" e "escuta ativa" 

(competências sociais e de comunicação), "gestão do stress e do tempo", "resolução de 

problemas", "competências técnicas/TI", "serviço ao cliente" e "compreensão intercultural" 

(competências de desempenho profissional), "marketing", "gestão financeira", "não ter medo 

de falhar" e "criatividade" (competências relacionadas com o espírito empreendedor). 

Assim, os resultados do inquérito em todos os países beneficiários serão utilizados para 

orientar a parceria NESET na conceção de um currículo, de uma metodologia de formação e 

de uma plataforma de apoio eletrónico para jovens adultos, a fim de colmatar as deficiências 

das competências sociais e turísticas dos NEET e melhorar a sua empregabilidade e 

competências empreendedoras para uma integração sustentável no mercado de trabalho do 

turismo. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Resultados selecionados do inquérito de análise de lacunas NESET   

 

 

Figura 1.1. País de Origem 

 Bulgária Croácia Chipre Grécia Itália Portugal Roménia 

Percentagem 13.7% 14.0% 14.1% 13.6% 14.1% 16.6% 14.0% 

Número 101 103 104 100 104 122 103 

 

 

Figura 1.2. Género 

 1. M 2. F 

Percentagem 39.8% 60.2% 

Número 293 444 

 

 

FIgura 1.3. Idade 

 1. 25 2. 26 3. 27 4. 28 5. 29 

Percentagem 32.2% 13.6% 14.1% 16.8% 23.3% 

Número 237 100 104 124 172 

 

 

Figura 1.4. Educação 

 1. 1º ciclo 2. 3º ciclo 

3. 

Secundário 4. EFP 

5. Grau 

Universitário 

6. Pós-

Graduação  

Percentagem 5.2% 12.5% 21.3% 17.5% 34.5% 9.0% 

Número 38 92 157 129 254 66 

 

 

Figura 1.5. Participação na Educação / formação 

 1. Sim 2. Não 

Percentagem 38.5% 61.5% 

Número  283 452 
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Figura 1.6. Estatuto Laboral 

 

1. Estou 

empregado  

2. Estou 

desempre-

gado e à 

procura de 

emprego 

há menos 

de 1 ano  

3. Estou 

desempre-

gado e à 

procura de 

emprego 

há mais de 

1 ano 

4. Não 

trabalho 

nem estou 

à procura 

de 

emprego 

pois não 

acredito 

que possa 

encontrar 

um 

5. Não 

trabalho 

nem estou 

à procura 

de 

emprego 

pois pois 

tenho 

outras 

prioridades 

neste 

momento 

Percentagem 28.7% 14.3% 32.2% 10.2% 14.5% 

Número 210 105 236 75 106 

 

 

Figura 1.7. Experiência anterior de trabalho no Turismo 

 

1. Sim, 

mais de 1 

ano 

2. Yes, 

menos de 

1 ano 3. Não 

Percentagem 21.2% 23.8% 55.0% 

Número 155 174 402 

 

 

Figura 2.1. A importância dos fatores para a integração sustentável dos jovens na indústria do 

turismo  

 

1 = Nada 

importante 

2 = Não 

importante 3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Adequação das aptidões 

e competências possuídas  3.1% 6.2% 14.8% 37.3% 38.6% 

2. Remuneração e 

condições de trabalho  3.5% 3.8% 11.2% 30.5% 50.9% 

3. Oportunidades de 

desenvolvimento de 

carreira  4.1% 5.0% 11.8% 32.2% 46.9% 



NESET: Young People in the Tourism Industry – Competence Gap Analysis in the NESET BCs, Synthesis Report 

  January 2020 

 

4. Concorrência feroz no 

sector 7.7% 10.9% 24.8% 35.0% 21.6% 

5. Sazonalidade da 

indústria do turismo  4.6% 7.0% 21.7% 36.7% 29.9% 

6. Carácter temporário dos 

contratos de trabalho  6.6% 8.4% 22.4% 35.8% 26.7% 

7. Emprego part-time 6.0% 9.6% 24.4% 36.0% 24.0% 

8. Cmmunicação com os 

clientes 3.8% 5.4% 10.9% 31.8% 48.2% 

9. Relações com a chefia 3.0% 5.7% 14.1% 39.0% 38.2% 

10. Cooperação com os 

colegas de trabalho 3.5% 3.7% 9.8% 34.9% 48.2% 

 

 

Figura 2.2. A atractividade das profissões turísticas  

 

1 = Nada 

atrativa 

2 = Não 

atrativa 3 = Neutra 4 = Atrativa 

5 = Muito 

atrativa 

1. Empregado de Bar 4.7% 8.7% 22.8% 37.0% 26.7% 

2. Organizador de 

conferências e eventos  2.7% 4.9% 21.0% 33.7% 37.7% 

3. Cozinheiro 6.1% 11.7% 29.9% 24.9% 27.4% 

4. Rececionista de hotel  8.8% 11.0% 21.1% 37.7% 21.4% 

5. Camareira / Empregada 

de hotel 16.8% 20.9% 27.4% 23.2% 11.5% 

6. Instrutor/guia de 

atividades recreativas e de 

desporto (incl. guia 

turístico) 1.6% 6.8% 17.7% 41.4% 32.5% 

7. Operador de atividades 

recreativas e desportivas 1.5% 5.6% 19.9% 44.4% 28.7% 

8. Agente de viagens 4.8% 7.8% 20.5% 32.2% 34.8% 

9. Empregado de mesa 9.4% 14.5% 33.2% 27.9% 15.1% 

 

 

FIgura 2.3. A importância das competências sociais e de comunicação 

 

1 = Nada 

importante 

2 = Não 

importante  3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Empatia e inteligência 

emocional 2.8% 2.7% 13.4% 44.6% 36.5% 

2. Escuta ativa 1.2% 4.2% 9.1% 39.2% 46.7% 
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3. Comunicação não 

verbal 2.4% 5.6% 22.3% 40.6% 29.2% 

4. Clareza e concisão 1.8% 4.6% 11.8% 43.3% 38.8% 

5. Amizade 1.6% 4.3% 11.4% 34.4% 48.4% 

6. Confiança 2.2% 3.4% 8.4% 33.7% 52.6% 

7. Abertura de espírito 1.9% 2.4% 7.5% 39.9% 48.7% 

8. Respeito 1.4% 3.1% 5.6% 26.1% 64.3% 

9. Feedback 1.9% 3.7% 15.1% 40.2% 39.3% 

10. Saber escolher o meio 

de comunicação adequado 3.1% 2.7% 13.6% 43.1% 37.6% 

 

 

Figura 2.4. Adequação das competências sociais e de comunicação 

 

1 = Muito 

inadequado 

2 = 

Inadequado 3 = Neutol 

4 = 

Adequado 

5 = Muito 

adequado 

1. Empatia e inteligência 

emocional 1.8% 4.5% 18.3% 43.7% 31.3% 

2. Escuta ativa 0.8% 3.4% 14.7% 48.2% 33.0% 

3. Comunicação não 

verbal 1.6% 4.3% 25.1% 48.2% 20.4% 

4. Clareza e concisão 0.8% 4.9% 17.6% 52.8% 23.9% 

5. Amizade 1.6% 3.9% 13.5% 45.5% 35.2% 

6. Confiança 1.6% 3.4% 12.5% 44.0% 38.2% 

7. Abertura de espírito 1.4% 3.1% 10.7% 46.4% 38.2% 

8. Respeito 1.4% 1.9% 8.3% 37.5% 50.9% 

9. Feedback 1.2% 3.8% 21.9% 46.5% 26.4% 

10. Saber escolher o meio 

de comunicação adequado 2.0% 3.9% 21.6% 46.9% 24.6% 

 

 

FIgura 2.5. Importância das competências de desempenho profissional  

 

1 = Nada 

importante 

2 = Não 

importante 3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Atendimento ao cliente  2.6% 4.9% 9.1% 36.9% 46.3% 

2. Competências técnicas / 

TI 2.7% 5.3% 16.5% 38.8% 36.9% 

3. Trabalho em equipa 1.8% 2.6% 9.8% 37.6% 48.1% 

4. Flexibilidade 2.7% 3.8% 9.5% 42.4% 41.6% 

5. Stress e Gestão de 

tempo 1.8% 3.1% 11.4% 38.5% 45.2% 
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6. Resolução de problemas  1.9% 3.0% 7.7% 37.2% 50.1% 

7. Competências 

interculturais  1.8% 2.4% 11.8% 40.7% 43.4% 

8. Pensamento Crítico 1.6% 3.7% 18.3% 41.2% 35.6% 

9. Auto-motivação 1.6% 3.1% 14.4% 39.8% 41.0% 

10. Curiosidade em 

aprender 2.2% 2.2% 9.8% 33.0% 52.9% 

 

 

FIgura 2.6. Adequação das competências de desempenho profissional 

 

1 = Muito 

inadequado 

2 = 

Inadequado 3 = Neutro 

4 = 

Adequado 

5 = Muito 

adequado 

1. Atendimento ao cliente  2.6% 4.3% 18.2% 41.8% 32.7% 

2. Competências técnicas / 

TI 1.6% 8.4% 23.8% 41.1% 24.9% 

3. Trabalho em equipa 1.4% 2.3% 17.0% 43.6% 35.5% 

4. Flexibilidade 1.0% 3.5% 15.2% 50.3% 29.8% 

5. Stress e Gestão de 

tempo 1.1% 5.8% 20.4% 43.8% 28.7% 

6. Resolução de problemas  2.2% 4.1% 15.6% 46.1% 31.8% 

7. Competências 

interculturais  1.4% 4.2% 18.2% 45.9% 30.2% 

8. Pensamento Crítico 1.1% 3.7% 20.3% 45.2% 29.9% 

9. Auto-motivação 1.2% 4.2% 17.5% 43.9% 32.7% 

10. Curiosidade em 

aprender 2.2% 2.7% 12.0% 38.2% 44.4% 

 

 

FIgura 2.7. Importância de competências empreendedoras 

 

1 = Nada 

importante 

2 = Não 

importante 3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Gestão financeira  3.1% 3.3% 15.6% 37.7% 40.0% 

2. Marketing 1.2% 3.5% 14.2% 39.6% 41.6% 

3. Creatividade 1.4% 3.0% 11.4% 33.4% 50.7% 

4. Gestão de Recursos 0.8% 3.7% 14.6% 36.2% 44.8% 

5. Iniciativa 0.8% 2.3% 10.6% 35.7% 50.1% 

6. Liderança 1.8% 4.1% 12.8% 40.1% 41.2% 

7. Persuasion 1.1% 2.6% 12.1% 45.9% 38.4% 

8. Adaptação 1.4% 3.3% 8.3% 40.4% 46.9% 

9. Resiliência 1.9% 3.4% 12.0% 40.6% 42.0% 
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10. Sem medo de errar 2.3% 3.5% 17.8% 31.3% 45.0% 

 

Figura 2.8. Adequação das competências empreendedoras 

 

1 = Muito 

inadequado 

2 = 

Inadequado 3 = Neutro 

4 = 

Adequado 

5 = Muito 

adequado 

1. Gestão financeira  4.9% 15.7% 27.3% 33.5% 17.8% 

2. Marketing 4.9% 15.1% 29.0% 28.7% 21.7% 

3. Creatividade 1.8% 9.4% 23.2% 37.6% 27.3% 

4. Gestão de Recursos 2.4% 8.4% 23.7% 41.0% 23.9% 

5. Iniciativa 1.6% 7.7% 20.9% 41.3% 27.7% 

6. Liderança 3.8% 9.0% 24.7% 35.9% 26.0% 

7. Persuasion 2.6% 8.3% 24.2% 39.6% 24.6% 

8. Adaptação 1.9% 4.6% 19.1% 43.4% 30.7% 

9. Resiliência 1.8% 5.8% 24.2% 41.2% 26.4% 

10. Sem medo de errar 4.3% 12.2% 25.1% 33.4% 24.2% 

 

 

Figura 3.1. Interesse pelo curso NESET  

 1. Sim 2. Não 

Percentagem 64.0% 36.0% 

Número 463 261 

 

 

Figura 3.2. Benefícios esperados do curso de Formação NESET  

 

1 =Discordo 

completamente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 

5 = Concordo 

plenamente 

1. Módulo de formação 

em competências sociais e 

de comunicação  3.6% 5.7% 15.3% 36.4% 39.0% 

2. Módulo de Formação 

em desempenho de 

funções turísticas  3.0% 4.0% 13.8% 40.2% 39.0% 

3. Módulo de formação 

em empreendedorismo 

turístico  2.5% 2.7% 14.9% 33.3% 46.6% 

4. Normas e instrumentos 

de validação das 

profissões turísticas 3.4% 4.9% 20.7% 37.9% 33.1% 
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Figura 3.3. Modos preferenciais de formação  

 

1 = Sem 

interesse  

2 = Pouco 

interesse 

3 = Interesse 

moderado 

4 = Muito 

interesse 5 = Favorito 

1. Auto-aprendizagem 11.5% 11.1% 27.0% 30.1% 20.4% 

2. Sessões presenciais 4.0% 6.2% 15.5% 36.7% 37.7% 

3. Ensino à distância / 

online 6.4% 7.9% 23.3% 39.0% 23.4% 

4. Misto (presencial e 

online)  3.7% 4.8% 18.9% 35.8% 36.8% 

5. Partilha de experiências 1.9% 3.3% 16.5% 30.4% 47.9% 
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Anexo B. Indicadores do inquérito de análise de lacunas NESET  

 

O presente anexo apresenta os valores dos indicadores de competências NESET (Indicadores 

de Competências em Lacunas (SIG)), discutidos nas secções 2.2 - 2.4 do capítulo 2 supra. Estes 

Indicadores são estimados como Médias Ponderadas das indicações de "classificação" 

fornecidas pelos participantes nos PB (1-5), ponderadas pelas frequências relativas dessas 

indicações sobre cada uma das aptidões e competências NESET, encontradas nas respostas às 

questões II.3 - II.8 do questionário do Inquérito aos Jovens Adultos (Gap Analysis Young Adults' 

Survey questionnaire). Os SIG podem assumir valores entre 1 e 5 e são calculados 

separadamente para cada uma das aptidões e competências NESET relacionadas com o 

turismo nos três domínios explorados (aptidões sociais e de comunicação, aptidões para o 

desempenho profissional, aptidões empreendedoras) nos 2 aspetos acima referidos: 

importância das aptidões (Q II.3, II.5, II.7) e adequação das aptidões (Q II.4, II.6, II.8). 

 

Questionário NESET aplicado a jovens adultos  – indicadores de lacunas de 

competências (ILCs) 

Pergunta II.3. Para cada uma das competências sociais e de comunicação a seguir 

enumeradas, indique o quão IMPORTANTE a considera para a integração sustentável dos 

jovens adultos na indústria do turismo: 

Pergunta II.4. Independentemente da importância referida, indique como ADEQUADO 

(adequadamente desenvolvido) considera o seu nível em cada uma das competências 

sociais e de comunicação abaixo referidas: 

 

COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COMUNICAÇÃO 

Valor dos indicadores de competências NESET 

/Respostas dos Adultos Jovens 

Importância (A) Adequação (B) 

Défice de 

competência 

(A-B) 

1. Empatia e inteligência emocional 4.09 3.99 0.10 

2. Escuta ativa 4.25 4.09 0.16 

3. Comunicação não verbal 3.88 3.82 0.07 

4. Clareza e concisão 4.12 3.94 0.18 

5. Amizade 4.23 4.09 0.14 

6. Confiânça 4.31 4.14 0.17 
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7. Abertura de espírito 4.30 4.17 0.13 

8. Respeito 4.48 4.35 0.13 

9. Feedback 4.11 3.93 0.18 

10. Saber escolher o meio de comunicação 

adequado 

4.09 3.89 0.20 

MÉDIA DAS COMPETÊNCIAS 4.19 4.04 0.15 

 

Pergunta II.5. Para cada uma das aptidões e competências de desempenho profissional a 

seguir enumeradas, indique quão IMPORTANTE a considera para a empregabilidade dos 

jovens adultos no turismo: 

Pergunta II.6. Independentemente da importância referida, indique como ADEQUADO 

(adequadamente desenvolvido) considera o seu nível de aptidões e competências de 

desempenho em CADA uma das funções abaixo referidas 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

DESEMPENHO PROFISSIONAL  

Valor dos indicadores de competências NESET 

/Respostas dos Adultos Jovens 

Importância (A) Adequação(B) 

Défice 

competência 

(A-B) 

1. Atendimento ao cliente 4.20 3.98 0.22 

2. Competências Técnicas / TI 4.02 3.79 0.22 

3. Trabalho em equipa 4.28 4.10 0.18 

4. Flexibilidade 4.16 4.05 0.12 

5. Stress e Gestão do tempo 4.22 3.93 0.29 

6. Resolução de problemas 4.31 4.01 0.29 

7. Competências interculturais 4.21 3.99 0.22 

8. Pensamento Crítico 4.05 3.99 0.06 

9. Auto-motivação 4.15 4.03 0.12 

10. Curiosidade em aprender 4.32 4.21 0.12 

MÉDIA DAS COMPETÊNCIAS 4.19 4.01 0.18 

 

Pergunta II.7. Para cada uma das aptidões e competências relacionadas com o espírito 

empresarial a seguir enumeradas, indique quão IMPORTANTE a considera ser para as 

novas empresas de turismo de jovens adultos: 
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Pergunta II.8. Independentemente da importância referida, indique como ADEQUADO 

(adequadamente desenvolvido) considera o seu nível de aptidões e competências 

relacionadas com o empreendedorismo abaixo referido: 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O 

ESPÍRITO EMPREENDEDOR  

Valor dos indicadores de competências NESET 

/Respostas dos Adultos Jovens 

Importância (A) Adequação (B) 

Défice de 

competência 

(A-B) 

1. Gestão Financeira 4.09 3.44 0.65 

2. Marketing 4.17 3.47 0.69 

3. Criatividade 4.29 3.80 0.49 

4. Gestão de recursos 4.20 3.76 0.44 

5. Initiativa 4.33 3.86 0.46 

6. Liderança 4.15 3.72 0.43 

7. Persuasão 4.18 3.76 0.42 

8. Capacidade de adaptação 4.28 3.97 0.31 

9. Resiliência 4.18 3.85 0.32 

10. Não ter medo de errar 4.13 3.61 0.52 

MÉDIA DAS COMPETÊNCIAS  4.20 3.72 0.47 
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Annex C. NESET young adults’ survey questionnaire 

 

ANÁLISE DAS LACUNAS DE COMPETÊNCIAS NOS PAÍSES BENEFICIÁRIOS 

INQUÉRITO NESET AOS JOVENS ADULTOS NESET 

 

NESET - NEET's Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector Tourism, é 

um projecto de 3 anos, financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através dos Fundos 

EEA e da Noruega para o Emprego Jovem, que visa apoiar, numa base transnacional em larga 

escala, a sustentabilidade da integração dos jovens no mercado de trabalho do turismo nos 

países beneficiários do projeto NESET (PB) acima referidos, criando condições para o emprego 

e o espírito empreendedor dos NEET's em várias formas de turismo, incluindo o turismo 

alternativo. 

Quanto aos resultados previstos no âmbito do NESET, a diminuição do desemprego dos jovens 

será conseguida através de uma maior compreensão e de uma abordagem inovadora às 

lacunas dentro do grupo dos NEET relacionadas com o turismo e com as competências sociais 

levando a uma melhor empregabilidade e competências empreendedoras junto do grupo-

alvo. A participação dos jovens na indústria do turismo será reforçada através de uma 

plataforma eletrónico, de mobilidades de emprego espalhadas por todos os PB e de maiores 

oportunidades para o arranque bem sucedido de novas empresas no sector do turismo 

(alternativo). O projeto centra-se principalmente nos NEET entre 25-29 anos dos PB (incluindo 

desempregados de longa duração, jovens pouco qualificados e desmotivados), que, 

juntamente com os intervenientes relevantes, constituem o grupo-alvo direto do projeto. 

Este inquérito foi realizado com o objetivo de obter informações junto de jovens adultos, 

visados pela iniciativa NESET nos 7 PB do projeto, sobre as necessidades em termos de 

competências versus competências já existentes, apoio disponível e localização dos jovens, 

bem como sobre as suas perceções, relativamente aos desafios e oportunidades existentes no 

mercado de trabalho, na perspetiva do setor do turismo. A identidade dos inquiridos do 

inquérito permanecerá estritamente CONFIDENCIAL. 

 

Por favor, assinale com um "X" as suas respostas às perguntas fechadas abaixo e devolva o 

questionário preenchido: [dados de contacto do parceiro responsável pelo projeto NESET]  
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SECÇÃO I. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS  

I.1. País de Origem: 

 1. Bulgária  2. Croácia 

 3. Chipre  4. Grécia 

 5. Itália  6. Portugal 

 7. Roménia 

 

I.2. Género: 

 1. Masculino  2. Feminino 

 

I.3. Idade: 

 1. 25  2. 26  3. 27  4. 28  5. 29 

 

I.4. Educação – selecione a habilitação mais elevada: 

 1. Educação Primária  2. 3º ciclo 

 3. Secundário  4. Ensino e Formação Profissional – nível IV 

 5. Licenciatura  6. Pós-Graduação 

 

I.5. Atualmente, está inscrito em alguma Formação ou a estudar? 

 1. Sim  2. Não 

 

I.6. Qual o seu estatuto laboral neste momento? 

 1. Empregado 

 2. Desempregado e à procura de emprego há menos de 1 ano 

 3. Desempregado e à procura de emprego há mais de 1 ano 

 4. Não estou a trabalhar nem à procura de emprego pois não acredito que possa encontrar um 

 
5. Não estou a trabalhar nem à procura de emprego pois tenho outras prioridades neste 
momento 

 

I.7. Tem experiência de trabalho no setor do turismo? 

 1. Sim, mais de 1 ano  2.  Sim, menos de 1 ano  3. Não 
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SECÇÃO II. COMPETÊNCIAS E PERCEÇÕES RELACIONADAS COM O TURISMO 

II.1. For EACH of the factors below, indicate how IMPORTANT you consider it to be for young 
adults’ sustainable integration in the tourism industry: 

 (1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Adequação das competências e aptidões que possui      

2. Remuneração e condições de trabalho      

3. Oportunidades de desenvolvimento de carreira        

4. Concorrência feroz no sector       

5. Sazonalidade da indústria do turismo       

6. Carácter temporário dos contratos de trabalho       

7  Emprego a part-time      

8. Comunicação com os clientes      

9. Relações com a chefia      

10. Cooperação com os colegas de trabalho       

 

II.2. For EACH of the occupations below, indicate how ATTRACTIVE you consider it to be for young 
people, seeking to start a career in the tourism industry: 

(1 = Nada atrativo; 2 = Pouco atrativo; 3 = Neutro; 4 = Atrativo; 5 = Muito atrativo) 

 1 2 3 4 5 

1. Empregado de bar      

2. Organizador de conferências e eventos      

3. Cozinheiro      

4. Rececionista de Hotel      

5. Camareira / empregada de hotel      

6. Instrutor/guia de atividades recreativas e de desporto (incl. guia 
turístico)  

     

7. Operador de atividades recreativas e desportivas      

8. Agente de viagens      

9. Empregado de mesa      

10. Outro (por favour, especifique): 
___________________________________ 
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II.3. Para cada uma das competências sociais e de comunicação abaixo enumeradas, indique o 
quão IMPORTANTE a considera para a integração sustentável dos jovens adultos na indústria do 
turismo: 

(1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Empatia e inteligência emocional      

2. Escuta ativa      

3. Comunicação não verbal      

4. Clareza e concisão      

5. Amizade      

6. Confiânca      

7. Abertura de espírito      

8. Respeito      

9. Feedback      

10. Saber escolher o meio de comunicação adequado      

 

II.4. Independentemente da importância mencionada, indique como ADEQUADO (adequadamente 
desenvolvido) considera o seu nível em CADA uma das competências sociais e de comunicação acima 
referidas: 

(1 = Muito inadequado; 2 = Inadequado; 3 = Neutro; 4 = Adequado; 5 = Muito adequado) 

 1 2 3 4 5 

1. Empatia e inteligência emocional      

2. Escuta ativa      

3. Comunicação não verbal      

4. Clareza e concisão      

5. Amizade      

6. Confiânca      

7. Abertura de espírito      

8. Respeito      

9. Feedback      

10. Saber escolher o meio de comunicação adequado      
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II.5. Para cada uma das aptidões e competências de desempenho profissional a seguir enumeradas, 
indique o quão IMPORTANTE a considera ser para a empregabilidade dos jovens adultos no 
turismo. 

 (1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Apoio ao cliente      

2. Competências Técnicas / TIC      

3. Trabalho em equipa      

4. Flexibilidade      

5. Stress e Gestão do tempo      

6. Resolução de problemas      

7. Competências interculturais      

8. Pensamento crítico      

9. Auto-motivação      

10. Curiosidade em aprender      

 

II.6. Independentemente da importância mencionada, indique como ADEQUADO (adequadamente 
desenvolvido) considera o seu nível de aptidões e competências de desempenho em CADA um dos 
cargos acima referidos: 

(1 = Muito inadequado; 2 = Inadequado; 3 = Neutro; 4 = Adequado; 5 = Muito adequado) 

 1 2 3 4 5 

1. Apoio ao cliente      

2. Competências Técnicas / TIC      

3. Trabalho em equipa      

4. Flexibilidade      

5. Stress e Gestão do tempo      

6. Resolução de problemas      

7. Competências interculturais      

8. Pensamento crítico      

9. Auto-motivação      

10. Curiosidade em aprender      
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II.7. Para cada uma das aptidões e competências relacionadas com o espírito empreendedor a 
seguir enumeradas, indique quão IMPORTANTE a considera ser para o desenvolvimento de jovens 
adultos no turismo: 

 (1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Gestão financeira      

2. Marketing      

3. Creatividade      

4. Gestão de recursos      

5. Iniciativa      

6. Liderança      

7. Persuasão      

8. Capacidade de adaptação      

9. Resiliência      

10. Não ter medo de errar      

 

II.8. Independentemente da importância referida, indique como ADEQUADO (adequadamente 
desenvolvido) considera o seu nível de aptidões e competências relacionadas com o 
empreendedorismo acima referido: 

(1 = Muito inadequado; 2 = Inadequado; 3 = Neutro; 4 = Adequado; 5 = Muito adequado) 

 1 2 3 4 5 

1. Gestão financeira      

2. Marketing      

3. Creatividade      

4. Gestão de recursos      

5. Iniciativa      

6. Liderança      

7. Persuasão      

8. Capacidade de adaptação      

9. Resiliência      

10. Não ter medo de errar      
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SECTION III. UPGRADING TOURISM-RELATED SKILLS AND COMPETENCES – EXPRESSED INTEREST 

AND PREFERRED TYPES OF TRAINING DELIVERY MODES  

III.1. Estaria interessado num curso de formação na área do turismo para jovens em situação de 
desemprego, que será desenvolvido pelo projeto NESET? 

 

 1. Sim  2. Não 

 

III.2. Qual das seguintes categorias dos futuros recursos educativos do projeto NESET consideraria 
mais benéfica para si? 

 (1 = Discordo totalmente, 2 = Discordo, 3 = Neutro, 4 = Concordo, 5 = Concordo totalmente) 

 1 2 3 4 5 

1. Módulo de competências sociais e de comunicação      

2. Módulo em competências profissionais      

3. Módulo em Turismo Empreendedor      

4. Módulo de Normas e instrumentos de validação das profissões 
turísticas  

     

 

III.3. Qual considera ser a melhor forma de realizar um programa de formação deste tipo? 

 (1 = Sem interesse, 2 = Pouco interesse, 3 = Interesse moderado 4 = Muito interesse 5 = Favorito) 

 1 2 3 4 5 

1. Auto-aprendizagem       

2. Sessões presenciais      

3. Ensino à distância / online       

4. Misto (presencial e online)       

5. Partilha de experiências       

 

 

Obrigado pelo seu tempo ao preencher este questionário! 

A sua contribuição é muito apreciada! 

 
 

O projeto NESET beneficia de uma subvenção de 1 124 551 euros proveniente da Islândia, Liechtenstein e Noruega através do EEE 

e de Fundos da Noruega. O objetivo do projeto é apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens NEET na indústria do turismo, criando condições para o seu emprego e espírito empreendedor nas diversas 

formas de turismo. 

 

 


